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Møteprotokoll 
 
Utvalg: Formannskap -  Næringssaker 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 11.04.2019 
Tidspunkt: 10:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Svein Oddvar Leiros Leder SPA 
Bjørn Inge Mo Medlem AP 
Einar Eriksen Medlem KRF 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Britt Pedersen MEDL AP 
Ludvig Rognli NESTL MSNBL 
Mathias Nilsen MEDL UR 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Magne Monsen Ludvig Rognli KRF 
Marian Mathisen Myrseth Britt Pedersen AP 

 
Merknader 
 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Einar Pedersen Rådmann 
Greta Larsen Møtesekretær 

 
Underskrift: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, 
er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
 
Svein O. Leiros (s.)  Einar Eriksen (s.)  Magne Monsen (s.) 
 
 
Marian M. Myrseth (s.) 



       Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 21/19 Delegerte vedtak Formannskap næring - jan-mars 
2019 

 2019/30 

PS 22/19 Klage på avslag konsesjon for erverv av gnr. 22 
bnr. 74 

 2018/391 

PS 23/19 Klage på avslag om konsesjon for erverv av gnr. 
22 bnr. 74 

 2018/391 

PS 24/19 Klage på avslag om konsesjon for erverv av gnr. 
22 bnr. 74 

 2018/391 

PS 25/19 Klage på avslag om konsesjon for erverv av gnr. 
22 bnr. 74 

 2018/391 

PS 26/19 Klage på avslag om konsesjon for erverv av gnr. 
22 bnr. 74 

 2018/391 

PS 27/19 Søknad om fradeling av hyttetomt, eiendommen 
gnr. 34 bnr. 10 - klage på Kåfjord Formannskap 
sitt vedtak i sak 40/18 (næringssaker). 

 2018/152 

PS 28/19 Søknad om fradeling av hyttetomt, eiendommen 
gnr. 2 bnr. 1. 

 2018/482 

PS 29/19 Søknad om deling av eiendommen gnr. 34 bnr. 7, 
tilleggsareal til eiendommen gnr. 34 bnr. 86. 

 2018/501 

PS 30/19 Svar på - Søknad om å forlenge fristen for 
utbetaling av lån til bygging av hovedscene 

 2018/119 

 
 
Møtestart: 12:03.  
 
Bjørn Inge Mo (Ap) tiltrådte møtet kl 12:29. 
 
Einar Storslett og Nils-Ivar Samuelsen informerte om drift og økonomien på Fiskemottakene i 
Kåfjord.  Bakgrunn sak 52/18 – der næringsstyret ber om sak som synliggjør lønnsom drift. 
 
Fiskemottakene skal be om møte i forhold til Prosjekt rekruttering.  
 
Formannskapet tok pause fra Formannskap næring kl: 13:00 – 14:00 på grunn av behandling av 
Administrasjonsutvalgssakene.  
 
Møtet hevet kl: 14:08. 
 
 
 
 



PS 21/19 Delegerte vedtak Formannskap næring - jan-mars 2019 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 11.04.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Delegerte vedtak tas til orientering. 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Delegerte vedtak tas til orientering. 
 
 

PS 22/19 Klage på avslag konsesjon for erverv av gnr. 22 bnr. 74 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 11.04.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Vedtak datert 04.02.2019, sak 15/19 Formannskap – Næringssaker, tas opp til ny vurdering og 
behandling av saksbehandler. 
 
Det er ikke kommet inn nye momenter i klagen, som skulle tilsi endring i vedtak.  
 
Siden konsesjonssøker allerede eier 1/15 ideell andel av gnr. 22 bnr. 74, og etter en ny 
totalvurdering, vektlegges dette så mye at rådmann velger å endre innstillingen. 
 
Kirsten Johnsen, Kringsjå 15, 1605 FREDRIKSTAD, innvilges konsesjon for erverv av gnr. 22 
bnr. 74 i Birtavarre, jfr. konsesjonslovens §§ 1 og 21.  
 
Dette begrunnes med at søker allerede eier 1/15 ideell andel av gnr. 22 bnr. 74.  
 
 
 
 
 



Rådmannens innstilling 
Vedtak datert 04.02.2019, sak 15/19 Formannskap – Næringssaker, tas opp til ny vurdering og 
behandling av saksbehandler. 
 
Det er ikke kommet inn nye momenter i klagen, som skulle tilsi endring i vedtak.  
 
Siden konsesjonssøker allerede eier 1/15 ideell andel av gnr. 22 bnr. 74, og etter en ny 
totalvurdering, vektlegges dette så mye at rådmann velger å endre innstillingen. 
 
Kirsten Johnsen, Kringsjå 15, 1605 FREDRIKSTAD, innvilges konsesjon for erverv av gnr. 22 
bnr. 74 i Birtavarre, jfr. konsesjonslovens §§ 1 og 21.  
 
Dette begrunnes med at søker allerede eier 1/15 ideell andel av gnr. 22 bnr. 74.  
  
 
 
 
 

PS 23/19 Klage på avslag om konsesjon for erverv av gnr. 22 bnr. 74 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 11.04.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Vedtak datert 04.02.2019, sak 13/19 Formannskap – Næringssaker, tas opp til ny vurdering og 
behandling av saksbehandler. 
 
Det er ikke kommet inn nye momenter i klagen, som skulle tilsi endring i vedtak.  
 
Siden konsesjonssøker allerede eier 1/15 ideell andel av gnr. 22 bnr. 74, og etter en ny 
totalvurdering, vektlegges dette så mye at rådmann velger å endre innstillingen. 
 
Åshild Johnsen, Vikvegen 14, 9023 KROKELVDALEN, innvilges konsesjon for erverv av gnr. 
22 bnr. 74 i Birtavarre, jfr. konsesjonslovens §§ 1 og 21.  
 
Dette begrunnes med at søker allerede eier 1/15 ideell andel av gnr. 22 bnr. 74.  
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Vedtak datert 04.02.2019, sak 13/19 Formannskap – Næringssaker, tas opp til ny vurdering og 
behandling av saksbehandler. 
 
Det er ikke kommet inn nye momenter i klagen, som skulle tilsi endring i vedtak.  



 
Siden konsesjonssøker allerede eier 1/15 ideell andel av gnr. 22 bnr. 74, og etter en ny 
totalvurdering, vektlegges dette så mye at rådmann velger å endre innstillingen. 
 
Åshild Johnsen, Vikvegen 14, 9023 KROKELVDALEN, innvilges konsesjon for erverv av gnr. 
22 bnr. 74 i Birtavarre, jfr. konsesjonslovens §§ 1 og 21.  
 
Dette begrunnes med at søker allerede eier 1/15 ideell andel av gnr. 22 bnr. 74.  
  
 

PS 24/19 Klage på avslag om konsesjon for erverv av gnr. 22 bnr. 74 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 11.04.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Vedtak datert 04.02.2019, sak 11/19 Formannskap – Næringssaker, tas opp til ny vurdering og 
behandling av saksbehandler. 
 
Det er ikke kommet inn nye momenter i klagen, som skulle tilsi endring i vedtak.  
 
Siden konsesjonssøker allerede eier 1/15 ideell andel av gnr. 22 bnr. 74, og etter en ny 
totalvurdering, vektlegges dette så mye at rådmann velger å endre innstillingen. 
 
Borgun Rødmyr, Øvre Tollevikveien 50, 9511 ALTA, innvilges konsesjon for erverv av gnr. 22 
bnr. 74 i Birtavarre, jfr. konsesjonslovens §§ 1 og 21.  
 
Dette begrunnes med at søker allerede eier 1/15 ideell andel av gnr. 22 bnr. 74.  
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Vedtak datert 04.02.2019, sak 11/19 Formannskap – Næringssaker, tas opp til ny vurdering og 
behandling av saksbehandler. 
 
Det er ikke kommet inn nye momenter i klagen, som skulle tilsi endring i vedtak.  
 
Siden konsesjonssøker allerede eier 1/15 ideell andel av gnr. 22 bnr. 74, og etter en ny 
totalvurdering, vektlegges dette så mye at rådmann velger å endre innstillingen. 
 
Borgun Rødmyr, Øvre Tollevikveien 50, 9511 ALTA, innvilges konsesjon for erverv av gnr. 22 
bnr. 74 i Birtavarre, jfr. konsesjonslovens §§ 1 og 21.  
 
Dette begrunnes med at søker allerede eier 1/15 ideell andel av gnr. 22 bnr. 74.  
  
 



 

PS 25/19 Klage på avslag om konsesjon for erverv av gnr. 22 bnr. 74 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 11.04.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Vedtak datert 04.02.2019, sak 14/19 Formannskap – Næringssaker, tas opp til ny vurdering og 
behandling av saksbehandler. 
 
Det er ikke kommet inn nye momenter i klagen, som skulle tilsi endring i vedtak.  
 
Siden konsesjonssøker allerede eier 1/15 ideell andel av gnr. 22 bnr. 74, og etter en ny 
totalvurdering, vektlegges dette så mye at rådmann velger å endre innstillingen. 
 
Anna Stine B Johnsen, Nordahl Bruns gate 8A, 3018 DRAMMEN, innvilges konsesjon for 
erverv av gnr. 22 bnr. 74 i Birtavarre, jfr. konsesjonslovens §§ 1 og 21.  
 
Dette begrunnes med at søker allerede eier 1/15 ideell andel av gnr. 22 bnr. 74.  
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Vedtak datert 04.02.2019, sak 14/19 Formannskap – Næringssaker, tas opp til ny vurdering og 
behandling av saksbehandler. 
 
Det er ikke kommet inn nye momenter i klagen, som skulle tilsi endring i vedtak.  
 
Siden konsesjonssøker allerede eier 1/15 ideell andel av gnr. 22 bnr. 74, og etter en ny 
totalvurdering, vektlegges dette så mye at rådmann velger å endre innstillingen. 
 
Anna Stine B Johnsen, Nordahl Bruns gate 8A, 3018 DRAMMEN, innvilges konsesjon for 
erverv av gnr. 22 bnr. 74 i Birtavarre, jfr. konsesjonslovens §§ 1 og 21.  
 
Dette begrunnes med at søker allerede eier 1/15 ideell andel av gnr. 22 bnr. 74.  
  
 
 



PS 26/19 Klage på avslag om konsesjon for erverv av gnr. 22 bnr. 74 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 11.04.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Vedtak datert 04.02.2019, sak 15/19 Formannskap – Næringssaker, tas opp til ny vurdering og 
behandling av saksbehandler. 
 
Det er ikke kommet inn nye momenter i klagen, som skulle tilsi endring i vedtak.  
 
Siden konsesjonssøker allerede eier 1/15 ideell andel av gnr. 22 bnr. 74, og etter en ny 
totalvurdering, vektlegges dette så mye at rådmann velger å endre innstillingen. 
 
Astrid Elida Mørken, Solvindvegen 25, 3113 TØNSBERG,  innvilges konsesjon for erverv av 
gnr. 22 bnr. 74 i Birtavarre, jfr. konsesjonslovens §§ 1 og 21.  
 
Dette begrunnes med at søker allerede eier 1/15 ideell andel av gnr. 22 bnr. 74.  
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Vedtak datert 04.02.2019, sak 15/19 Formannskap – Næringssaker, tas opp til ny vurdering og 
behandling av saksbehandler. 
 
Det er ikke kommet inn nye momenter i klagen, som skulle tilsi endring i vedtak.  
 
Siden konsesjonssøker allerede eier 1/15 ideell andel av gnr. 22 bnr. 74, og etter en ny 
totalvurdering, vektlegges dette så mye at rådmann velger å endre innstillingen. 
 
Astrid Elida Mørken, Solvindvegen 25, 3113 TØNSBERG,  innvilges konsesjon for erverv av 
gnr. 22 bnr. 74 i Birtavarre, jfr. konsesjonslovens §§ 1 og 21.  
 
Dette begrunnes med at søker allerede eier 1/15 ideell andel av gnr. 22 bnr. 74.  
  
 

PS 27/19 Søknad om fradeling av hyttetomt, eiendommen gnr. 34 bnr. 10 - 
klage på Kåfjord Formannskap sitt vedtak i sak 40/18 (næringssaker). 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 11.04.2019  

Behandling: 
Formannskapet ble enig om å stryke følgende setning:  
Omsøkte deling av ei utleiehytte vil bidra til å styrke gårdens driftsgrunnlag. 



 
Rådmannens innstilling, med endring fra Formannskapet, ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Klagen fra Tor Nilsen på Kåfjord formannskap sitt vedtak i sak 40/18 (næringssaker), tas til 
følge. 
 
Formålet med tiltaket er næringsvirksomhet i tilknytning til landbruket og ikke fritidsformål 
som lå til grunn for Kåfjord Formannskap sitt vedtak i aktuelle sak.  
En fradeling av et areal på 1 dekar har ingen betydning for eiendommen gnr. 34 bnr. 10 sitt 
ressursgrunnlag.  
 
Videre gis det tillatelse til omdisponering av ca. 1 daa dyrka mark til næringsformål  jfr. § 9 i 
Jordloven. Tillatelse til omdisponering begrunnes med at formålet med delingen er næring, og at 
omsøkte areal består av sandholdig, tørkeutsatt jord dvs. jordbruksareal av dårlig kvalitet.  
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Klagen fra Tor Nilsen på Kåfjord formannskap sitt vedtak i sak 40/18 (næringssaker), tas til 
følge. 
 
Formålet med tiltaket er næringsvirksomhet i tilknytning til landbruket og ikke fritidsformål 
som lå til grunn for Kåfjord Formannskap sitt vedtak i aktuelle sak.  
En fradeling av et areal på 1 dekar har ingen betydning for eiendommen gnr. 34 bnr. 10 sitt 
ressursgrunnlag. Omsøkte deling av ei utleiehytte vil bidra til å styrke gårdens driftsgrunnlag.  
 
Videre gis det tillatelse til omdisponering av ca. 1 daa dyrka mark til næringsformål  jfr. § 9 i 
Jordloven. Tillatelse til omdisponering begrunnes med at formålet med delingen er næring, og at 
omsøkte areal består av sandholdig, tørkeutsatt jord dvs. jordbruksareal av dårlig kvalitet.  
 

 

PS 28/19 Søknad om fradeling av hyttetomt, eiendommen gnr. 2 bnr. 1. 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 11.04.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
I medhold av Jordlovens § 12 tillates fradeling av areal på ca. 1 dekar til ei hyttetomt på 
eiendommen gnr. 2 bnr. 1.  



Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at omsøkte fradeling ikke har noe betydning for 
eiendommens ressursgrunnlag. Videre begrunnes vedtaket med at fradelingen omfatter et areal 
som er av mindre verdi for landbruket. Omsøkte deling vil heller ikke berøre andre interesser. 
 
Videre gis det tillatelse til omdisponering av ca. 1 daa dyrka mark til fritidsformål jfr. § 9 i 
Jordloven. Tillatelse til omdisponering begrunnes med at det aktuelle arealet ligger brakk og har 
ikke vært høstet på mange år. Arealet er delvis gjengrodd med trær og har mindre verdi for 
dagens landbruk. 
 
I medhold av Plan- og bygningslovens kap. 19 gis det også dispensasjon fra kommunedelplan 
for Djupvik-Nordmannvik. Dispensasjonsvedtaket begrunnes med at omsøkte deling omfatter et 
areal som tidligere har vært brukt til landbruk, men som i dag ligger brakk. Kommunen ser ikke 
noe alternativt bruk av arealet.  
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
I medhold av Jordlovens § 12 tillates fradeling av areal på ca. 1 dekar til ei hyttetomt på 
eiendommen gnr. 2 bnr. 1.  
Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at omsøkte fradeling ikke har noe betydning for 
eiendommens ressursgrunnlag. Videre begrunnes vedtaket med at fradelingen omfatter et areal 
som er av mindre verdi for landbruket. Omsøkte deling vil heller ikke berøre andre interesser. 
 
Videre gis det tillatelse til omdisponering av ca. 1 daa dyrka mark til fritidsformål jfr. § 9 i 
Jordloven. Tillatelse til omdisponering begrunnes med at det aktuelle arealet ligger brakk og har 
ikke vært høstet på mange år. Arealet er delvis gjengrodd med trær og har mindre verdi for 
dagens landbruk. 
 
I medhold av Plan- og bygningslovens kap. 19 gis det også dispensasjon fra kommunedelplan 
for Djupvik-Nordmannvik. Dispensasjonsvedtaket begrunnes med at omsøkte deling omfatter et 
areal som tidligere har vært brukt til landbruk, men som i dag ligger brakk. Kommunen ser ikke 
noe alternativt bruk av arealet.  

 

PS 29/19 Søknad om deling av eiendommen gnr. 34 bnr. 7, tilleggsareal til 
eiendommen gnr. 34 bnr. 86. 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 11.04.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
I medhold av Jordlovens § 12 gis det tillatelse til fradeling av ca. 0, 9 dekar av eiendommen gnr. 
34 bnr. 7 som tilleggsareal til eiendommen gnr. 34 bnr. 86. Tillatelsen begrunnes med at 



fradelingen er forsvarlig ut i fra eiendommens ressursgrunnlag. Videre begrunnes vedtaket med 
at formålet med fradelingen er bosetting.  
  
Med hjemmel i kap. 19 i Plan- og bygningsloven gis det også dispensasjon fra § 1-8 i samme 
lov for fradeling av et areal på ca. 0,9 dekar på eiendommen gnr. 34 bnr. 7.  Omsøkte areal 
ligger i tilknytning til eksisterende bolig og er delvis tatt i bruk til omsøkte formål.  
 
Det forutsettes at det fradelte arealet sammenføyes til eiendommen gnr. 34 bnr. 86.  
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
I medhold av Jordlovens § 12 gis det tillatelse til fradeling av ca. 0, 9 dekar av eiendommen gnr. 
34 bnr. 7 som tilleggsareal til eiendommen gnr. 34 bnr. 86. Tillatelsen begrunnes med at 
fradelingen er forsvarlig ut i fra eiendommens ressursgrunnlag. Videre begrunnes vedtaket med 
at formålet med fradelingen er bosetting.  
  
Med hjemmel i kap. 19 i Plan- og bygningsloven gis det også dispensasjon fra § 1-8 i samme 
lov for fradeling av et areal på ca. 0,9 dekar på eiendommen gnr. 34 bnr. 7.  Omsøkte areal 
ligger i tilknytning til eksisterende bolig og er delvis tatt i bruk til omsøkte formål.  
 
Det forutsettes at det fradelte arealet sammenføyes til eiendommen gnr. 34 bnr. 86.  

 

PS 30/19 Svar på - Søknad om å forlenge fristen for utbetaling av lån til 
bygging av hovedscene 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 11.04.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Fristen for anmodning om utbetaling av lån innvilget 20.04.2018 utsettes til 01.11.2019. 
 
Øvrige forhold fra eksisterende tilsagn gjelder fortsatt.  
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Fristen for anmodning om utbetaling av lån innvilget 20.04.2018 utsettes til 01.11.2019. 
 



Øvrige forhold fra eksisterende tilsagn gjelder fortsatt.  
 
 
 


